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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Achtergrond
Perinatale asfyxie, of wel zuurstoftekort van het ongeboren kind, is een niet veel 
voorkomende, maar wel een ernstige complicatie die kan leiden tot sterfte of mogelijk 
lange termijn gevolgen voor de motorische en mentale ontwikkeling van de pasgeborene. 
Perinatale asfyxie kan zowel voorafgaand als tijdens de bevalling optreden. 

In Nederland, met ongeveer 175 000 bevallingen per jaar en een prevalentie van 
perinatale asfyxie van 1.3%, betekend dit dat er per jaar 2200 kinderen worden 
geboren met een vorm van zuurstofgebrek. De diagnose perinatale asfyxie wordt gesteld 
aan de hand van een lage Apgar score en/of pH waarden van het navelstrengbloed. 
De Apgar score werd in 1952 ontwikkeld door Virginia Apgar voor een snelle en 
gestructureerde observatie van de conditie van de pasgeborene. De Apgar score 
bestaat uit 5 onderdelen waarvoor de pasgeborene 0, 1 of 2 punten krijgt, de 
maximale score bedraagt dus 10 punten en een totaal score van ≥  7 wordt gezien 
als normaal. De Apgar score wordt 1, 5 en 10 minuten na de geboorte beoordeeld. 
Hieronder is een schematische weergave van de Apgar score weergegeven. 

O punten 1 punt 2 punten
Ademhaling Geen Onregelmatig / 

zwak huilen
Goed door huilen

Pols en hartslag Geen < 100 slagen/minuut > 100 slagen/minuut
Spierspanning Slap Beetje beweging, 

matige spierspanning
Actieve bewegingen, 
sterke spierspanning

Aspect / kleur 
van de huid

Gehele lichaam bleek 
of blauw

Alleen blauwe 
extremiteiten

Gehele lichaam roze

Reactie op prikkels Geen Reactie, maar niet huilen Actief wegduwen, goed 
huilen

Het European PERISTAT project,  een project dat de geboortezorg in Europa monitort 
en alle zwangerschapsuitkomsten tussen de Europese landen met elkaar vergelijkt, liet 
zien dat ondanks dalende trends de perinatale sterfte (sterfte rondom de geboorte) 
in Nederland tot de hoogste van Europa behoort. Uit literatuur onderzoek is bekend 
dat 85% van deze sterfte rondom de geboorte is toe te wijzen aan een van de 
zogenaamde BIG 4 determinanten: 1. vroeggeboorte; een bevalling die plaatsvindt 
voor de 37e week, 2. intra-uteriene groeivertraging; baby’s die te klein zijn, 3. 
aangeboren afwijkingen van het kind en 4. zuurstofgebrek rondom de bevalling. 
Verder weten we dat bij a terme geboren kinderen, dit zijn kinderen die worden 
geboren bij een zwangerschapsduur tussen de 37 weken + 0 dagen en 41 weken 
+ 6 dagen, het aandeel van perinatale asfyxie aan de totale sterfte >75% bedraagt. 



500599-L-sub01-bw-Ensing500599-L-sub01-bw-Ensing500599-L-sub01-bw-Ensing500599-L-sub01-bw-Ensing

A

173

Samenvatting in het Nederlands

Tijdens de zwangerschap en bevalling wordt de klinische conditie van de foetus goed 
in de gaten gehouden, dit kan onder meer door het luisteren naar de foetale harttonen 
of een continue registratie van de foetale hartslag met een hartfilmpje (CTG). Dit wordt 
ook wel ‘foetale bewaking’  genoemd. De afgelopen decennia is de foetale bewaking 
enorm toegenomen in Westerse landen en als gevolg hiervan is er ook een toename 
van het aantal interventies, keizersneden en vaginale kunstverlossingen, tijdens de 
bevalling. Een interventie tijdens de baring, met name een keizersnede, is niet zonder 
risico voor de moeder en heeft vergaande consequenties voor eventuele volgende 
zwangerschappen. 

Reeds voor de bevalling maakt de verloskundige en/of gynaecoloog al een risico 
inschatting voor de eventuele risico’s voor zowel moeder en kind om zo een veilige 
zwangerschap en bevalling te kunnen waarborgen. Deze risico inschatting gebeurt 
aan de hand van kenmerken die betrekking hebben op de moeder (vb. leeftijd en 
aanwezigheid van ziekten), het ongeboren kind (groei) en de zwangerschap (eerdere 
keizersnede). 
Een adequate risico inschatting zorgt ervoor dat vrouwen met een verhoogd risico op 
zwangerschapscomplicaties tijdig kunnen worden herkend en voor hen optimale zorg 
krijgen tijdens de zwangerschap en bevalling. 

Dit proefschrift wil inzicht verschaffen in de risico factoren en de ontwikkeling van 
prognostische modellen voor perinatale asfyxie en daarmee samenhangende 
complicaties bij a terme eenling zwangerschappen. 

In dit proefschrift worden de volgende onderwerpen onderzocht:
1. Identificeren van risico factoren voor perinatale asfyxie gerelateerde morbiditeit en 

mortaliteit bij a terme eenling zwangerschappen.
2. Praktijkvariatie in obstetrische interventies in Nederlandse ziekenhuizen en hun 

samenhang met neonatale en maternale uitkomsten.
3. De ontwikkeling van een prognostisch model om perinatale asfyxie en gerelateerde 

complicaties beter te kunnen voorspellen. 

Hieronder worden de belangrijkste bevindingen samengevat:

In hoofdstuk 2 beschrijven we de trends in perinatale asfyxie bij a terme 
zwangerschappen in Nederland tussen 1999 en 2010. De prevalentie van milde 
asfyxie (Apgar score < 7) was 0.85% (1,285/151,680) en van ernstige asfyxie 
0.16% (262/151,680). In deze tijdsperiode is het risico op asfyxie significant 
gedaald met ongeveer 6%, wat overeenkomt met een daling van 80 kinderen per jaar. 
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Tegelijk met deze daling in asfyxie was er een significante stijging waarneembaar in 
het aantal interventies voor foetale nood, deze stegen van 5.9% in 1999 tot 7.7% in 
2010. Echter ondanks de stijging in het aantal interventies en de daling in perinatale 
asfyxie was er geen daling waarneembaar in perinatale sterfte. Het aandeel van 
asfyxie gerelateerde sterfte aan de totale sterfte a term bleef met 87% constant in de 
studie periode. 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de praktijkvariatie in electieve (geplande) en 
ongeplande sectio caesarea (keizersneden) bij vrouwen die zwanger zijn van hun 
eerste kind. Van de 458, 712 kinderen die geboren zijn in de studie periode werd 
1.8% geboren middels electieve sectio. Echter het percentage electieve sectio’s 
varieerde tussen 0.72% en 5.2% in de algemene Nederlandse ziekenhuizen. Voor 
ongeplande sectio’s was de variatie nog groter, namelijk tussen de 8.2% en 28%. 
Hogere percentages electieve sectio’s lijken te resulteren in betere neonatale uitkomsten, 
echter ziekenhuizen die minder electieve sectio’s deden dan gemiddeld hadden geen 
significante stijging van slechte neonatale uitkomsten. Kinderen die worden geboren 
na een ongeplande sectio caesarea in ziekenhuizen waar ze terughoudend zijn met 
het uitvoeren van sectio’s hebben een verhoogd risico op neonatale mortaliteit (sterfte) 
en morbiditeit.

In hoofdstuk 4 wordt het herhaal risico op perinatale asfyxie beschreven. Voor 
vrouwen die bevallen van hun eerste kind is het risico op een Apgar score < 7 0.99% 
in de a terme periode. Voor vrouwen die al eerder een kind hebben gebaard is dit 
risico gehalveerd tot 0.50%. Echter vrouwen die bij de eerste zwangerschap een 
kind hebben gebaard met een Apgar score < 7, hebben bij de volgende bevalling 
wederom een verhoogd risico op een kind met perinatale asfyxie. Dit risico is gelijk 
aan vrouwen die bevallen van hun eerste kind en treedt zowel op na een vaginale 
partus als keizersnede van het eerste kind. Dit herhaalrisico op asfyxie zou moeten 
worden meegenomen bij de risico inschatting van de volgende zwangerschap. 

In hoofdstuk 5 presenteren we de uitkomsten van zwangerschappen ontstaan 
middels geassisteerde reproductie technieken (ART) als intra-uteriene inseminatie (IUI) 
en in vitro fertilisatie (IVF). In een observationeel cohort van meer dan 45 000  ART 
zwangerschappen vonden we dat eenlingen geboren na een ART zwangerschap een 
verhoogd risico hadden op perinatale asfyxie (Apgar < 4) in vergelijking tot eenlingen 
geboren na een natuurlijk ontstane zwangerschap (aOR 1.29, 95%CI 1.14 – 1.46). 
We weten dat subfertile vrouwen (vrouwen die ART ondergaan) verschillen van 
vrouwen die natuurlijk zwanger worden, ze zijn bijvoorbeeld vaak ouder en hebben 
vaker bijkomende ziekten als hoge bloeddruk. Daarom hebben we propensity score 
technieken gebruikt om vrouwen met een ART zwangerschap te matchen aan vrouwen 



500599-L-sub01-bw-Ensing500599-L-sub01-bw-Ensing500599-L-sub01-bw-Ensing500599-L-sub01-bw-Ensing

A

175

Samenvatting in het Nederlands

met een natuurlijke zwangerschap, zodat we een homogeen studiecohort kregen. 
In dit gematchte cohort bleek dat het risico op perinatale asfyxie voor ART vrouwen 
gelijk was aan dat van vrouwen die zwanger waren middels natuurlijke conceptie. 
Dit suggereert dat de karakteristieken van deze subfertile vrouwen die ART ondergaan 
bijdragen aan de slechtere uitkomsten in deze zwangerschappen.

Nullipariteit, niet-westerse etniciteit, roken tijdens de zwangerschap, groeivertraging van 
de foetus en op basis van medische condities (vb. hoge bloeddruk) geclassificeerde hoog 
risico zwangerschappen zijn allen belangrijke risico factoren voor asfyxie gerelateerde 
sterfte a term. Deze worden besproken in hoofdstuk 6. Populatie Attributieve Risico’s 
(PAR) werden berekend om te zien wat de potentiele gezondheidswinst zou kunnen 
zijn indien een bepaalde risico factor zou kunnen worden geëlimineerd. De hoogste 
PAR werd, naast nullipariteit (20%) en herkende hoog risico zwangerschappen (39%),  
gevonden voor groeivertraging (17%) en roken (16%). Voor vrouwen die hun  bevalling 
starten in de eerste lijn (geclassificeerde laag risico zwangerschappen) is de PAR 
voor groeivertraging toegenomen tot 24% ten opzichte van vrouwen die hun bevalling 
starten in de tweede lijn (geclassificeerde hoog risico zwangerschappen). De bijdrage 
van groeivertraging aan a terme sterfte in de gehele populatie, en specifiek bij vrouwen 
die hun bevalling starten in de eerste lijn, toont aan dat adequate antenatale detectie 
van groeivertraging zou kunnen leiden tot een afname van a terme sterfte. 

In hoofdstuk 7 beschrijven we de associatie tussen de verschillende componenten 
van de Apgar score en neonatale mortaliteit en morbiditeit bij a terme eenling 
zwangerschappen. Logistische regressie analyse laat zien dat alleen nul punten voor 
hartslag (a OR 18, 95%CI 3.7 – 86) en nul punten voor ademhaling (aOR 6.0, 95%CI 
1.3 – 28) onafhankelijk geassocieerd zijn met een slechte neonatale uitkomst. Ondanks 
dat de Apgar score de meest gebruikte prognostische test is in de verloskunde, laat 
onze studie zien dat een beperkt model met alleen deze twee variabelen vergelijkbare 
prognostische kenmerken heeft. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we de ontwikkeling van een tweedimensionale 
beslissingstool waarmee we voor vrouwen het risico op een interventie vanwege 
het onvoldoende vorderen van de ontsluiting of uitdrijving uitzetten tegen het risico 
op perinatale asfyxie tijdens de bevalling. Voor vrouwen met een a terme eenling 
zwangerschap varieerde het risico op een interventie voor niet vorderende van de 
baring tussen de 0.30 en bijna 100%. Het intrapartum model, gebaseerd op 22 
variabelen, toonde een goede kalibratie (voorspelde risico’s kwamen overeen met 
de geobserveerde risico’s) en had een AUC (Area Under the Curve;  dit beschrijft het 
onderscheidend vermogen) van 0.78 (95%CI 0.77 – 0.79). Multivariate regressie 
analyse selecteerde nullipariteit, eerdere sectio caesarea, ART en hoge bloeddruk als 
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de belangrijkste risico factoren voor een interventie voor niet vorderen van de baring. 
Het intrapartum model voor perinatale asfyxie bestond uit 21 variabelen en had een 
beperkter onderscheidend vermogen met een AUC van 0.67 (95%CI 0.66 – 0.68). 
De risico’s op perinatale asfyxie varieerde van 0.10% tot 13%. Een eerdere sectio, 
niet-kaukasische etniciteit en hoge bloeddruk waren samen met groeivertraging van de 
foetus de belangrijkste voorspellers voor perinatale asfyxie. 

De voorspelde risico’s voor perinatale asfyxie en een interventie vanwege een niet-
vorderende baring werden gecombineerd in een tweedimensionale beslissingstool. 
Hieruit bleek dat over het algemeen het risico op een interventie vanwege niet vorderen 
toenam met een verhoogd risico op perinatale asfyxie. Echter, het komt ook voor dat 
het risico op een interventie hoog was en het risico op perinatale asfyxie juist laag. 
Gezien het feit dat de individuele risico inschatting van de risico’s voor moeder en 
kind steeds belangrijker worden, denken wij dat de tweedimensionale beslissingstool 
gynaecologen en verloskundigen kan ondersteunen bij hun antenatale counseling van 
zwangere vrouwen en keuzes voor interventies tijdens de bevalling. 
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Erasmus University Medical Center, Erasmus Summer/Winter

School, Netherlands Institute for Health Sciences, Rotterdam

Conceptual Foundation of Epidemiologic Study Design  2012  0.7

Social Epidemiology      2012  0.7

Pharmaco-epidemiology and Drug-safety    2013  1.9

Advanced Topics in Decision Making in Medicine   2013  1.9

Topics in Meta-analysis     2013  0.7

Clinical Decision Analysis     2013  0.7

14th conference on Artificial Intelligence in Medicine, Murcia  

Evaluating Prognostic Models in Medicine    2013  0.5
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phd porTfolio

Name PhD student: S. Ensing

PhD period:  July 2012 – September 2015

PhD supervisors:  Prof. dr. B.W.J. Mol, Prof. dr. A. Abu-Hanna 

   and dr. A.C.J. Ravelli

PhD training      Year Workload (ECTS)

General Courses

Academic Medical Center, Amsterdam

The AMC World of Science     2012  0.7

Pubmed Biomedical Sciences     2012  0.2

Reference Manager      2012  0.1

Evidence Based Searching     2012  0.1

Oral Presentation in English     2012  0.8

Practical Biostatistics      2012  1.1

Specific Courses

Academic Medical Center, Amsterdam

Systematic Reviews      2013  0.3

Advanced topics in Biostatistics     2013  2.1

Clinical Epidemiology     2013  0.6

Advanced topics in Clinical Epidemiology    2013  1.1

Computing in R      2013  0.4

Genetic Epidemiology     2014  1.1

Erasmus University Medical Center, Erasmus Summer/Winter

School, Netherlands Institute for Health Sciences, Rotterdam

Conceptual Foundation of Epidemiologic Study Design  2012  0.7

Social Epidemiology      2012  0.7

Pharmaco-epidemiology and Drug-safety    2013  1.9

Advanced Topics in Decision Making in Medicine   2013  1.9

Topics in Meta-analysis     2013  0.7

Clinical Decision Analysis     2013  0.7

14th conference on Artificial Intelligence in Medicine, Murcia  

Evaluating Prognostic Models in Medicine    2013  0.5

PhD Portfolio

PhD training      Year Workload (ECTS) 

Academic Medical Center, Amsterdam and Erasmus University

Medical Center, Erasmus Summer/Winter School, 

Netherlands Institute for Health Sciences, Rotterdam

Clinical Epidemiologist – Registered Epidemiologist A   2012-2015

Seminars

Weekly department lunch meetings    2012-2014 3.5

Weekly department seminars     2012-2014 3.5

Weekly department journal club   

Department of Obstetrics and Gynecology    2012-2014 3.5

Department of Medical Informatics    2012-2014 3.5

Presentations

Oral presentation Pijlerdag Pijler Foetomaternale Geneeskunde  2013  0.5

Recurrence risk of birth asphyxia.

Poster presentation SMFM San Francisco    2013  0.5 

Trends in birth asphyxia, obstetric interventions 

and perinatal mortality among term singletons.  

Poster presentation SMFM San Francisco    2013  0.5

Recurrence risk of low Apgar score among term

singletons: a population-based cohort study.

Poster presentation WEON Utrecht    2013  0.5

Risk of birth asphyxia at term after Assisted Reproduction 

Technology (ART), A Propensity Score Analysis

Poster presentation SMFM New Orleans    2014  0.5

Risk of poor neonatal outcome at term after 

medically assisted reproduction: a propensity score-matched study.

Poster presentation SMFM New Orleans    2014  0.5

Prediction of perinatal Asphyxia in term singletons

Poster presentation SMFM San Diego    2015  0.5

Risk factors for asphyxia related perinatal mortality at term.

Poster presentation SMFM San Diego    2015  0.5

Predictive capacity of the five individual components 

of the 5 minute Apgar score on neonatal mortality and morbidity.
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PhD training      Year Workload (ECTS) 

(Inter)national conferences

SMFM’s 33rd Annual Pregnancy Meeting, San Francisco  2013  0.25

SMFM’s 34rd Annual Pregnancy Meeting, New Orleans  2014  0.25

Jaarlijkse conferentie Werkgroep Epidemiologisch    2013  0.25

Onderzoek Nederland (WEON)  

Teaching

Tutoring skills education to second year medical students  2013  0.1

Student coaching/mentoring scientific research project  2014  1.0

Student coaching/mentoring scientific research project  2015  1.0

Course “Verloskundige zorg en gegevensvastlegging”   2012 – 2014 0.25

Course “Beslisondersteuning in de zorg: vroeggeboorte  2012 – 2014 0.25

Course Matchingsday Medical informatics    2014  0.25
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CurriCulum ViTae

Sabine Ensing was born on the 6th of April in 1986 in Nijmegen, the Netherlands. 
She grew up in Breda with two younger brothers with her parents. After graduating 
from secondary school (cum laude) at the Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda in 2004 
she continued with medical school at the University of Amsterdam. She was an active 
member of the L.A.N.X. student association. For her scientific internship she did a 
research project at the department of prenatal diagnosis in the Academic Medical 
Center in Amsterdam on the influence of the 20-week anomaly scan on prenatal 
diagnosis and management of fetal facial clefts. After she completed an obstetrical 
internship in Suriname, she graduated from medical school (cum laude) in June 2011. 
After graduation she started working as a resident on the department of Obstetrics 
and Gynaecology of the Zaans Medisch Centrum in Zaandam. In the summer of 
2012 prof. dr. B.W.J. Mol, prof. dr. A. Abu-Hanna and dr. A.C.J. Ravelli gave her the 
opportunity to start a PhD project on the risk factors of perinatal asphyxia among term 
pregnancies. The results of this PhD project resulted in this thesis. During her PhD project 
she completed a structured curriculum of education and training as epidemiologist. 
In October 2014 she started her residency in Obstetrics and Gynaecology in the 
Spaarne Gasthuis in Hoofddorp under the supervision of dr. A. Vollebregt. 
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danKWoord

Een proefschrift schrijf je niet alleen, er zijn dan ook veel mensen die op wat voor 
manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit ‘boekje’. 
Een aantal van hen wil ik specifiek benoemen.

Prof. dr. A. Abu-Hanna, beste Ameen. Ik liep al 8 jaar in het AMC rond, maar ik was 
nog nooit op de medische informatiekunde geweest, jouw domein. Het was even 
wennen, maar al snel ging er een hele statistische / “R” wereld voor mij open. Veel 
dank voor het geduld waarmee je me de vaardigheden hebt uitgelegd en je vaak 
reddende mail met de R-code als ik er even niet uitkwam. Ik heb ontzettend veel van 
je geleerd en je altijd kritische blik op het schrijfwerk tilde mijn stukken naar een hoger 
plan. Dank voor de prettige samenwerking. Ik wens je veel succes voor de toekomst en 
alle goeds voor jou en je gezin!

Prof. dr. B.W.J. Mol, beste Ben Willem. Vol bewondering kijk ik hoe je alle (promovendi) 
ballen in de lucht houdt en steeds weer twee stappen op ons vooruit bent. Ons wekelijks 
overleg ging lang niet altijd over mijn proefschrift, des te meer over de (verloskundige) 
zorg in bredere zin. Dank voor de kansen die je me hebt gegeven om betrokken te zijn 
bij verschillende onderzoeken, dit verruimde mijn blik. Al moest ik je soms afremmen 
om mijn eigen proefschrift niet in het gedring te laten komen, uiteindelijk kwamen tot 
een goed evenwicht. Het is inspirerend om met je samen te werken en ik hoop dat 
dan ook nog een tijd voort te zetten. Het is goed te horen dat het jou en je gezin goed 
vergaat in Australië. 

Dr. A.C.J. Ravelli, beste Anita. Mijn collega’s waren vaak een beetje jaloers op een 
co-promotor als jij en dat is zeker terecht! Je hebt me ingewijd in de epidemiologie 
en gezorgd dat ik me snel thuis voelde op de KIK. Uren hebben we samen aan de 
artikelen gezeten, bijschaven, andere analyses runnen. Na een overleg met jou met 
als hoofdvraag:  “Sabine wat wil je nu eigenlijk zeggen met dit artikel?”,  zag ik het 
weer helemaal zitten. Je deur staat altijd open en het was ook erg gezellig om samen 
te kletsen over het kopen van een huis, vakanties etc. Veel dank voor je steun, frisse blik 
op mijn onderzoek, motiverende mails en enthousiasme als co-promotor! Ik wens je het 
allerbeste en kom nog wel eens binnenvallen.

De leden van de promotiecommissie: Prof. dr. G.J. Bonsel, Prof. dr. A.H.L.C. van 
Kaam, dr. A. Kwee, Prof. dr. T.J. Roseboom, Prof. dr. E.W. Steyerberg en Prof. dr. 
F van der Veen dank ik voor het kritisch beoordelen van dit proefschrift en voor de 
mogelijkheid om dit proefschrift ten overstaan van hen te verdedigen. 
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De Stichting Perinatale Registratie Nederland wil ik bedanken voor het gebruik maken 
van de dataset waarop het merendeel van de artikelen in dit proefschrift zijn gebaseerd. 
En daarnaast wil ik natuurlijk ook de zorgverleners bedanken voor het rapporteren van 
de gegevens. 

Veel dank gaat ook uit naar de mede-auteurs van de artikelen, dank voor jullie kritische 
woorden en bruikbare suggesties. Marie – Claire, uren heb je oude NICU statussen 
doorgespit op zoek naar de 5 componenten van de APGAR score, dank daarvoor. 
Uloma, thanks for your enthusiasm and hard work. Without your tireless efforts Chapter 
8 was never finished on time. 

Double daters van de KIK. Leonie, Jos, Tom, Marjan, Wouter, Erik, Ellen, Nick en 
Airin, wat was het gezellig in de rechter gang. Op woensdagen hadden we de 
juiste break van de week en draaide de koffiemachine van de appie overuren, onze 
computers iets minder. Ik hoop nog vaak bij een pubquiz of squash avondje te kunnen 
aansluiten. Marjan, je hebt me wegwijs gemaakt op de KIK en daardoor voelde ik me 
als nieuwkomer meteen thuis op J1B. Wat hebben we veel gelachen, de fruitsapjes 
en liters thee waren niet aan te slepen en zodra de zon scheen een drankje bij de 
oranje bouwkeet. Het waren 2 top jaren. Owja onze kerstboom hangt er nog steeds 
“gezellig” bij!

Lieve collega’s van de gyn, een paar keer per week klom ik de trap op naar H4 en 
daar was het altijd feest, met drop en stroopwafels in overvloed! Wat hebben we 
gelachen op de skiweekenden, radlers bij Seppies en dan over de grashelling naar 
beneden. Of met zijn allen naar the Swedisch Housemaffia in San Francisco, dansen 
tussen Amerikaanse tienermeisjes gekleed als Victoria Secret’s Angels. Janneke, Larisa 
en Brenda, onze trip naar NYC was legendarisch, bij the Starbucks heet ik Shelby! 
Hannah, hoe wij 3 kg zwitsersekaas hebben opgegeten zonder buikpijn is mij nog 
steeds een raadsel?! Kai en Laris de reis naar Cuba was prachtig! Ik hoop dat er nog 
vele vrimibo’s mogen volgen met zijn allen.

Lieve vrienden en familie, dank voor jullie steun en interesse in mijn onderzoek de 
afgelopen jaren. Manon, Loes, Simone, Ank en Marloes, na 10 jaar nog altijd even 
soepel en puur! Vol verwondering en met trots kijk ik naar hoe jullie in het leven staan, 
stelletje powervrouwen. Mijn jaargenoten van het eerste uur, vriendinnen in goede en 
slechte tijden, ik kijk vol geluk terug op alle mooie momenten samen en kijk uit naar de 
vele avonden samen en weekendjes weg die nog komen gaan. San, Roos en Ank, we 
zijn vier drukke baasjes, maar eenmaal bij elkaar een niet te stoppen wervelwind, in 
elk geval niet voordat de wijn op is en de lichten gedoofd! Jullie zijn prachtig en zijn 
er altijd, ook als ik er even niet was. Let the sun shine!                                                                                  
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Lieve collega’s uit het Spaarne, bedankt dat jullie me meteen thuis hebben laten voelen 
op de afdeling, VK, poli etc. Er zijn al veel leuke, grappige en vooral ook leerzame 
momenten geweest en ik kijk uit naar mijn resterende tijd als AIOS bij jullie. Binnenkort 
weer bowlen?!

Oud-collega’s uit het ZMC, groen als gras kwam ik als piepjonge ANIOS bij jullie 
terecht. Jullie hebben me bij de hand genomen en me wegwijs gemaakt binnen de 
gynaecologie. Bijzonder dank aan Neriman, als moederoverste waak je over al je 
assistenten en geef je ons het juiste zetje in de goede richting.

Mijn paranimfen, Loes en Rianne. Lieve Ryan, mijn Bredase rots in de branding! Dit 
jaar kennen wij elkaar 25 jaar en ook al zien we elkaar minder sinds we allebei in een 
andere stad gingen studeren, nog steeds begrijp je me beter dan wie dan ook. Ik ben 
trots dat jij vandaag naast mij staat. Loes, vriend, in Paramaribo wist ik het al zeker, als 
ik ooit ga promoveren dan hoor jij daar bij. Je ongekende enthousiasme voor alles en 
iedereen is aanstekelijk, wat ben je toch een mooi mens.

Mijn kleine grote broertjes, Daan en Paul. Ik mag in mijn handjes knijpen met broers 
zoals jullie, die me met Jaki en Roos ook nog eens twee fantastische schoonzusjes 
hebben opgeleverd. Altijd zijn jullie daar en altijd geïnteresseerd in wat ik aan het 
doen ben, ook als ik weer eens afhaak door dienst of deadlines. We hebben alle drie 
een totaal andere weg bewandeld, maar wat ben ik trots op jullie. Daan, blijf jezelf 
en De Parel trouw dan komt het goed. Paul, kleine krullenbol, hoe gezellig dat jij nu 
ook in Amsterdam woont. Ik beloof, na vandaag heb ik meer tijd en kom ik vaker even 
aanwaaien. 

Lieve papa en mama, dankzij jullie ben ik geworden wie ik nu ben en jullie hebben 
daarmee de basis gelegd voor dit boekje. Altijd kan ik op jullie terug vallen, Breda is 
nog steeds goed thuiskomen. Pap, ook al wordt de rest van de familie soms moe van 
ons eeuwige gepraat over de gezondheidszorg, ik koester deze momenten en onze 
soms felle discussies. Wat jij bereikt hebt, maakt mij trots! Lieve mama, zoals jij zijn er 
weinig, altijd geïnteresseerd en een luisterend oor. Maar je kwam ook met de juiste de 
afleiding als ik even verzonk in mijn werk. Dank je wel. Hoe jij in het leven staat, met 
je zorgzaamheid en betrokkenheid naar iedereen, is voor mij een groot voorbeeld. 
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